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  :چکیده

تیمـار   هاي آزمایشگاهی در پاسخ به تلقیح و پیش به منظور بررسی عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص

ی و بیولوژیک، آزمایشی به صـورت فاکتوریـل بـر پایـه طـرح      بذور تعدادي از ارقام دیم با کودهاي آل

مزرعـه تحقیقـاتی   هاي کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر و نهـال و   بلوك

در سـال زراعـی    اسـتان همـدان   یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیتحقایستگاه اکباتان مرکز 

ي آلـی و  کـود در پـنج سـطح   بـذر   حیتلقـ  مـار یتسـی شـامل   فاکتورهاي مورد برر. اجرا شد 96- 95

و شاهد بدون  نیکودرمیتر وهلث،یب هاي بیولوژیکیفول، روت، کود یسآلی  هايبیولوژیک شامل کود

بررسـی اثـرات متقابـل     .، سرداري بودباران ،، هشترود2شامل آذر میرقم گندم د و چهار سطح ماریت

زمایشگاهی نشان داد تمامی صفات مورد بررسی بجز کارایی هاي آ شاخصبر  با ارقام دیمتیمار کودي 

اثرات متقابل بیان داشت  هاي  بررسی. دار بود استفاده از ذخایر در سطح آماري یک و پنچ درصد معنی

تریکـودرمین داراي  × تیمار هشـترود   زنی و فول داراي بیشترین درصد جوانه سی× تیمار هشترود که 

وزن هـزار دانـه،   کـه  اي نیز نشان داد  کشت مزرعهاثرات متقابل نتایج . بود زنی جوانه  باالترین سرعت

شـدن دانـه،    پر رتبط بام هاي مولفهدد، جدرصد سهم انتقال م، طول خوشه، در مترمربع تعداد سنبله

 که نتایج بیان داشت. دار شد در سطح آماري یک و پنج درصد معنی هاي فتوسنتزي محتواي رنگدانه

 در و انتقال مجـدد  هاي فتوسنتزي محتواي رنگدانه عملکرد، اجزاي و ان تاثیر بر عملکردمیز باالترین

  . حاصل گردیدبیوهلث × تیمار باران 

  لوژیک، کود آلی، کود بیودانه تلقیح، عملکرددیم،  گندم: ها واژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

درصد به  37درصد به کشت دیم،  56میلیون هکتار اراضی کشاورزي است، که از این مقدار  16ایران داراي 

میلیـون هکتـار    65/6سطح زیر کشت گندم در ایـران  . ارددرصد باقیمانده آن به باغات اختصاص د 7کشت آبی و 

را  یاز اراضـ  يدر کشور ما سطح عمده ا میکشت د نیبنابرا .درصد آن آبی است 37درصد آن دیم و  63است که 

 35درصـد آن آبـی و    65میلیون تن گندم است که  11ایران بطور میانگین داراي عملکرد ساالنه  .ردیگ یدر بر م

باشد ولی متوسط عملکرد گندم دیـم کمتـر    تن در هکتار می 3متوسط عملکرد گندم آبی حدود . درصد دیم است

شود با توجه به  ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می). 2010، 1فائو(از یک تن در هکتار است 

کرد طـی سـالیان متـوالی    توان انتظار داشت که عمل هاي مختلف متغیر است نمی اینکه میزان بارندگی هم در سال

به خود  دنیا در را یزراع اهانیدرصد کشت گ 70از  شیغالت در حال حاضر ب). 1382توکلی، (ثبات داشته باشد 

 یگندم سهم مهمـ  نیب نیدر ا. کنند یم نیانسان را تأم ازیمورد ن نیاز پروتئ درصد 50اختصاص داده و در حدود 

کـه   باشد یدر سال م لوگرمیک 232حدود  رانیکه سرانه مصرف آن در ا يا هبه گون دارد، ها انسان ییدر برنامه غذا

. )2015، 2متحـده  االتیـ ا يدپارتمان کشـاورز (است  ایمصرف سرانه آن در دن نیانگیبرابر م دو از شیمقدار ب نیا

تـن   ونیـ لیم 7/8 آن در حـدود  يهکتـار  ونیـ لیم 6با توجه به مساحت حـدود   رانیمحصول در ا نیا دیمقدار تول

 کشت گندم در کـل کشـور حـدود    ریسطح ز 1392-93 یدر سال زراع نیهمچن ).2014فائو (گزارش شده است 

درصـد از کـل سـطح     9/70و یدرصد از کل سطح محصـوالت زراعـ   51 هکتار برآورد شده که معادل میلیون 1/6

 درصد 78/62 مید یراضدرصد و ا 22/37 یآب یسهم زراعت گندم به صورت اراض نیب نیغالت کشور است و در ا

 و سـطح  واحـد  در تولیـد  افزایش براي تالش اخیر، دهه چند در. )1393 ،يآمارنامه سازمان جهاد کشاورز(است 

 همـراه  بـه  را تولیـد  افزایش هزینـه  و محیطی زیست منفی پیامدهاي کودهاي شیمیایی، نامتعادل و زیاد مصرف

                                                
1 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2 USDA: United States Department of Agriculture 



 
 

، ٣شـارما ( باشـد  می تولید محصول افزایش جدید هاي شیوه در نظر تجدید ضرورتنمایانگر امر  این و است داشته

2005.(  

ایـران،   در شـیمیایی  کودهـاي  و ها کش آفت خصوص به کشاورزي، هاي نهاده از بهینه غیر و نامنظم استفاده

چرخـه   بـه  آسیب زیست، محیط آلودگی زمین، عملکرد قدرت کاهش خاك، و آب منابع به شدید آسیب به منجر

 و 4شـرقی  (اسـت  گردیـده  طبیعـت  و حیوانـات  هـا،  انسـان  بـراي  سـالمتی  مشـکالت  ایجاد و بیعیط اکولوژیکی

  ).2010همکاران،

ی و وابستگ دیتول يها نهیهز شیسبب افزا يدر کشاورز ییایمیش ياز حد و نامتعادل از کودها شیاستفاده ب

 و ینـ یرزمیو ز یسـطح  يهـا  آب یگخـاك، آلـود   يور سو و کاهش بهره کیاز  يو منابع انرژ یرونیب يها نهاده به

 توسـعه ي تقاضا برا جه،یدر نت. است دهیگرد گرید يموجودات از سو ریها و سا بر سالمت انسان یاثرات منف متعاقباً

شارما و ( داشته است يا ندهایرشد فز ،جیرا يکشاورز يو اقتصاد یستیز طیدر پاسخ به اثرات مح داریپا يکشاورز

 ).2004، 5اپارسول و ت؛ 2013همکاران، 

 در انکـاري  قابـل  غیر و مثبت نقش شیمیایی، طبیعی کودهاي جایگزین عنوان به )بیولوژیک( آلی کودهاي

، 7؛ کنـدي و همکـاران  2002، 6گیـون و همکـاران  (دارنـد   سیسـتم  کل پایداري نهایت در و خاك پایدار، مدیریت

 در کـه  ایـن  جملـه  آن از دارنـد  تـوجهی  قابلهاي  مزیت شیمیایی مواد با مقایسه در بیولوژیک کودهاي). 2004

 خصوصـیات  اصـالح  باعـث  دارند، تکثیرخودبخودي قابلیت نمایند، نمی ومیکروبی سمی مواد غذایی، تولید چرخه

 پـذیرش  قابـل  محیطی زیست دیدگاه از و به صرفه مقرون اقتصادي نظر از و شوند می خاك شیمیایی فیزیکی و

  ).1386معلم و عشقی زاده، (هستند 

شود که حاوي تعداد کمی از یک یا چنـد   اي اطالق می کودهاي زیستی یا بیولوژیک به مواد حاصلخیز کننده

شوند بـه عبـارتی کودهـاي     هاي مفید خاکزي هستند که روي مواد نگهدارنده مناسبی عرضه می گونه از ارگانیسم

استفاده به شکل قابل استفاده تبدیل  شکل بالهایی هستند که قادرند عناصر غذایی را از  بیولوژیک میکروارگانیسم

ها  هزینه تولید کودهاي بیولوژیکی کم و در اکوسیستم. گیرد کنند و این تبدیل در یک پروسه بیولوژیکی انجام می

براساس تعریف ارائه شده براي کودهاي زیستی و به واسطه داشـتن موجـودات زنـده،    . آورند آلودگی به وجود نمی

) کـود سـبز  (و گیاهـان  ) کودهاي دامـی (کودهاي آلی که حاوي مواد آلی غیرزنده حاصل از جانوران این کودها از 
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هـایی   مزایاي حاصل از کاربرد این کودهـا در بـوم نظـام   ). 2006، 8باقرچی و همکاران(شوند  باشند، متمایز می می

هـایی از قبیـل کودهـا و سـموم      ها بر اثر کـاربرد نامناسـب نهـاده    است که پیچیدگی و پایداري جامعه زیستی آن

این کودهـا  . شیمیایی به منظور کنترل آفات و به حداکثر رساندن عملکرد به شدت دستخوش تزلزل گردیده است

افزایش کارایی مصرف عناصر غـذایی، کودهـاي آلـی، شـیمیایی، کنتـرل زیسـتی آفـات و        سازي و  از طریق بهینه

تـوان بـه    از جملـه کودهـاي زیسـتی مـی    ). 2006اقرچی و همکـاران،  ب(شود  عملکرد می ها منجر به بهبود بیماري

تـرین   از مهـم ). 2003، 9بالك( ناس، نیتروکسین، تیوباسیلوس، بیوسولفور و میکروریز اشاره کردوباکتر، سودوم ازتو

ب ترکیـ  150ها قادرنـد از   این باکتري. باشد کننده فسفات، باکتري جنس سودوموناس می هاي حل میکروارگانسیم

  ).2004، 10تودار(آلی به عنوان منبع کربن و انرژي استفاده نمایند 

هاي میدانی نشان داده است که نتایج کاربرد تلقـیح بـذر در کشـورهاي فقیـري ماننـد هندوسـتان،        بررسی

و کشاورزانی که از این روش در تولید محصـوالت زراعـی    است زیمباوه، پاکستان و نپال بسیار امیدوار کننده بوده

بازده بـوده اسـت،    هاي تلقیح در اراضی کم اند و حداکثر کارایی روش ه اند به طور کامل اظهار رضایت کرد بهره برده

هـریس و  (درصد کمتـر از سـایر مـزارع اسـت      40هایی هستند که محصول برداشتی از آنها  بازده زمین اراضی کم

تـر   وجـود در ایـران حتـی در شـرایطی پـایین     با این تعریـف بسـیاري از مـزارع کشـاورزي م    ). 2002، 11همکاران

از طرفی مشکالتی نظیر کمی نزوالت، توزیـع نامناسـب بارنـدگی و فقـر خـاکی از      . بازده قرار دارند هاي کم ازخاك

هاي موثر و بسیار مفید براي کاهش اثر  رود، که یکی از راه مشکالت بسیار شایع در بیشتر مزارع کشور به شمار می

هاي زیستی در  کاربرد فرآورده). 1380خاوازي و ملکوتی، (تواند استفاده از تلقیح بذر باشد  عد، میاین عوامل نامسا

. ي گیاهان است هاي مدیریت تلفیقی تغذیه ي گیاهان زراعی بعنوان راهکارهاي بنیادین براي توسعه سیستم تغذیه

غذایی گیاه، جهت کشاورزي پایدار بـه   هاي اصلی و مهم در مدیریت منسجم مواد کودهاي زیستی به عنوان مولفه

  ).2005، 12رویو و همکاران(عهده دارند  آیند و در بهبود و افزایش بازده محصول نقش مهمی بر شمار می
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  کلیات - 2- 1

  اهمیت گندم - 2-1- 1

بعلت داشتن نشاسته، پروتئین و خـواص نـانوایی خـوب بـر      (.Triticum aestivum L)کشت گندم نان 

توان نان تهیه نمود، ولی تـا امـروز هـیچ گیـاهی در      اگر چه از سایر غالت نیز می. دشو سایر غالت ترجیح داده می

کیفیت باالي گندم نان بدلیل بـاال  ). 1987، 13هین(تهیه نان براي تغذیه انسان نتوانسته است با گندم رقابت کند 

گلـوتن  ). 1371کریمـی،  ( و ویژگی گلوتن آن است) 7به  1یا  6به  1تقریبا (پروتئین به هیدروکربن  بودن نسبت

شود  آمدن یا انبساط خمیر تخمیر شده می باشد و موجب کش هاي سخت آندوسپرم می پروتئین بخش چسبنده از

  ).1383ارزانی، (

دامنه پراکندگی گیاه گندم بدلیل تطابق زیاد با شرایط آب و هوایی مختلف، بیش از هر گونـه دیگـر گنـدم    

از ). 1371کریمـی،  (باشـد   هاي گندم نان می هاي ایران از واریته درصد گندم 95توان گفت که بیشتر از  می. است

در چنـین شـرایط   . شـود  آنجایی که زراعت غالت کشت اصلی کشاورزان مناطق نیمه خشک جهان را شـامل مـی  

انسته اند اقلیمی متغیري، انواع گیاهانی که بتوانند بدون آبیاري کشت شوند نسبتاً محدودند و هیچ یک از آنها نتو

  ).1381کوچکی، (ترین گیاه این مناطق است ارجحیت پیدا کنند  بر گندم که مهم

  سطح زیر کشت و میزان عملکرد گندم - 2-2- 1

میلیون هکتار بوده است امـا مسـاحت زیـر     230سطح زیر کشت گندم در دنیا طی چند دهه گذشته حدود 

سال اخیـر یعنـی حـدود     10اقل میزان طی به حد 2000هاي اخیر کاهش یافته و در سال  کشت آن در طی سال

. میلیون تن رسیده اسـت  610به  1998بیشترین میزان تولید گندم در جهان در سال . میلیون هکتار رسید 217

 2710کیلوگرم در هکتـار بـه    2297و میزان آن از  استبوده میزان عملکرد گندم در جهان همواره رو به افزایش 

کشت گندم در کل  ریسطح ز 1392-93 یدر سال زراع نیهمچن. رسیده است 2000کیلو گرم در هکتار در سال 

درصـد از   9/70 و یدرصد از کل سطح محصوالت زراعـ  51 هکتار برآورد شده که معادل میلیون 1/6کشور حدود

 میـ د یدرصـد و اراضـ   22/37یآبـ  یسهم زراعت گندم به صورت اراضـ  نیب نیکل سطح غالت کشور است و در ا
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 3137 رانیـ به طور متوسط در ا یعملکرد گندم آب. )1393 ،يآمارنامه سازمان جهاد کشاورز(است  صددر 78/62

 .در هکتار گزارش شده است لوگرمیک 920 میدر هکتار و عملکرد گندم د لوگرمیک

  گیاه شناسی گندم - 2-3- 1

اسـت   پوآسـه  رهیـ و تـک لپـه متعلـق بـه ت     کسـاله ی یاهیگ) Triticum aestivum L( یگندم با نام علم

شـود و بالفاصـله پوسـته میـوه در انتهـاي       بذر گندم پس از کاشت و جذب رطوبت متورم مـی ). 1378خدابنده، (

ساقه و سنبله گندم داراي گره است و فاصله بین دو گره را . شود گیاهک گسیخته و جوانه اولیه از جنین خارج می

. آذین گندم از نوع سنبله و گیاهی خودگشن اسـت  گل. است) میان تهی(اي  ساقه گندم ماشوره. نامند میانگره می

شود و سنبله آن داراي محـوري بـه فـرم     شروع می) هاي میانی سنبلچه(هاي میانی سنبله  گل دادن آن از قسمت

در هر ). 1371کریمی، (شوند  هایی که در هر مفصل یا گره متصلند، سنبلچه نامیده می مجموع گل. زیگزاك است

ممکن اسـت  . اند شود که به وسیله یک جفت گلوم احاطه شده ل در شرایط مزرعه تشکیل میسنبلچه دو یا پنج گ

و به حدود یک  گردیدهها خارج و قسمتی از گرده بیگانه وارد  ها از گلوم بساك ،ها باز شوند در خالل گلدهی، گلوم

  ).1383ارزانی، (افشانی بیانجامد  یا دو درصد دگرگرده

  اکولوژي گندم - 2-4- 1

گندم گیاهی . پذیر است و رشد و نمو این نبات در تمام نقاط دنیا و در آب و هواي مختلف امکان کشت و کار

شود و لیکن براي هر محیط و آب و هوایی، نژاد بخصوصـی را بایـد    است که در نیمکره شمالی و جنوبی کشت می

  ).1376نور محمدي و همکاران، (کشت کرد که با آن محیط سازگار باشد 

  دما - 2-5- 1

گـراد و   درجه سانتی 20-22زدن گندم،  مطلوب براي جوانهدما گراد و  درجه سانتی 4یزیولوژیک گندم صفر ف

مورد نیاز در مورد گندم پـاییزه   دمامقدار ). 1381کوچکی، (باشد  گراد می درجه سانتی 30حداکثر دماي رشد آن 

هـاي پـاییزه بـه     ه نسـبت بـه گنـدم   گندم هاي بهار. است 14درجه روز رشد 2300از کاشت تا رسیدن کامل برابر 

ایـن گیـاه در   . درجـه روز رشـد اسـت    1550تـا   1265مورد نیاز آنها حدود  دماگرماي کمتري نیاز دارند و جمع 

سریع و ناگهانی نباشد  دماهر فصل را به خوبی تحمل نماید که دامنه تغییرات  دماتواند تغییرات درجه  صورتی می

                                                
١٤  Growth Degree Days (GDD)  



 
 

مقاومت گندم در برابر سرما نسبت به سـن  . هاي هوایی وارد خواهد شد به اندامزیرا در این صورت صدمه شدیدي 

نـور محمـدي و   (و در مراحل اولیه رشد، حساسیت آن بیشـتر اسـت    کند گیاه و مراحل مختلف رشد آن تغییر می

  ).1376همکاران، 

  نور  -2-6- 1

شـود و   تر می ی گندم کوتاهگندم گیاهی روز بلند است و هر چه مدت تابش نور بیشتر باشد، طول دوره زندگ

به خوبی نرسیده و دوره رشد آن خیلی طوالنی خواهد  گیاهدر مناطق مرطوب و پوشیده از ابر این . رسد زودتر می

ها در واحد سطح بیشتر از حد معینی باشد، در نتیجه گیاهان در کنار هم تولید سایه نموده نور  اگر تراکم بوته. شد

ها چروکیده و الغـر   از طرف دیگر دانه. آنها نرسیده و کلروفیل در آنها تشکیل نخواهد شدهاي پایین  کافی به اندام

  ).1371کریمی، (گردند  می

  رطوبت و خشکی -2-7- 1

اي رطوبـت  هرچه محیط دار. باشد نهایت مؤثر می رطوبت عامل بسیار مهمی است که در زندگی این گیاه بی

هـا   و چروکیـده شـدن دانـه    گیـاه و موجب پژمردگی گردیده  و رشد آن صدمه وارد تر باشد به گیاه کمتر و خشک

تـرین نسـبت رطوبـت     مناسـب . شود و در این حالت است که گیاه احتیاج به آب دارد و آبیاري توصیه می شود می

کـافی و همکـاران،   (باشد  درصد می 35درصد و حداقل آن  50-65موجود در خاك براي تولید جوانه از بذر گندم 

1383.(  

  

  ناسب براي کاشت گندمخاك م -2-8- 1

پذیر است مشـروط بـر آنکـه خـاك شـور و       است که کشت آن در هر خاکی امکان گیاهیبه طور کلی گندم 

. یابـد  العـاده کـاهش مـی    زیرا در این حالت امکان رشد گیاه و برداشت محصول مناسب از آن فـوق . باتالقی نباشد

. غـذایی کامـل بـراي کشـت گنـدم بسـیار مناسـبند        هاي خیلی قوي از نظر هوموس، با تهویه کافی و مـواد  خاك

. اند براي کشت گنـدم مناسـب نیسـتند    هایی که سطح آنها در اثر کار ادوات کشاورزي باال آمده و پوك شده خاك



 
 

تـرین   مناسب. هایی کشت شود که کامالً نشست کرده و خاك زیاد نرم و پودري نباشد بنابراین گندم باید در خاك

  ).1373بهنیا، (است  5/8تا  7 اسیدیته براي گندم

  میزان آب مورد نیاز - 2-9- 1

محیط، روش کاشت، مقدار ریزش باران، جنس زمین و رقم مـورد کاشـت و    دمامقدار آب موردنیاز به درجه 

بیشترین مصرف آب در گندم، در مرحلۀ سنبله رفتن و شروع تشـکیل  ). 1377اهدایی، (سایر عوامل بستگی دارد 

هـاي بـاال    دمـا ها، همراه با خشکی اتمسـفر و درجـه    شدن دانه دهی، پر د آب در مرحلۀ سنبلهکمبو. باشد ها می دانه

گـذارد، بـه    گردد و تأثیر منفی بـر روي متابولیسـم گیـاه مـی     می باعث ایجاد نوعی عدم تعادل گردش آب در گیاه

  ).1376محمدي و همکاران،  نور(درصد کاهش یابد  50تواند تا  صورتی که عملکرد دانه می

  )کیولوژیب( یستیز يکودها - 3- 1

ی، محققان در تالشند تـا از  یکودهاي شیمیااستفاد بیش از حد در کشاورزي امروزي با توجه به اثرات منفی 

هـاي خـاك و کمـک بـه حفـظ       ي به منظور رفع این نقص، حذف سموم و سایر آالینـده کزهاي خا میکروارگانیسم

هـاي   بدین علت، روز به روز بـر اهمیـت توجـه بـه روش     ).2004، ١٥هان و همکاران(سالمت گیاه استفاده نمایند 

 در زیسـتی  کودهـاي  از پایـدار اسـتفاده   کشاورزي در اصلی ارکان از یکی. شود جایگزین در کشاورزي افزوده می

اسـتفاده از ایـن کودهـا یکـی از     . شـیمیایی اسـت   هـاي  نهـاده  مصرف کاهش یا حذف با هدف کشت هاي سیستم

هاي مفیـد بـین گیـاه و     که باعث افزایش واکنش گردد میدر حفظ کیفیت مطلوب خاك محسوب  کارهاي موثر راه

وو و (دهـد   و توان گیاه را براي جـذب بیشـتر عناصـر غـذایی افـزایش مـی       شود میها در ریزوسفر  میکروارگانیسم

  ). 2005، ١٦همکاران

 هسـتند  هـا  آن هاي فرآورده ایجانداران  زیر يحاو عیما ایجامد  مهیمواد جامد، ن) کیولوژیب( یستیز يکودها

در خـاك   هـا  يمغـذ  زیـ ر ژهیـ و به و ییعناصر غذا ریسا فسفر، گوگرد و یفراهم ای تروژنین تتثبی با ارتباط در که

 یکلـون  اهیدرون گ ای شهیاطراف ر هیخاك در ناح ای اهیبذر، سطح گ حیتلق قینقش دارند و در صورت مصرف از طر
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 ،١٧یوس( گردد یم زبانیم اهینمو گ رشد و شیموجب افزا ییعناصر غذا یاهمفر ای نیمأت شیداده و با افزا لیتشک

2003.(   

 ،یمولکـول  تـروژن ین یسـت یکننـده ز  تیـ تثب شـه، یر طیمح يها يشامل باکتر به طور عمده یستیز يکودها

 کات،یلیکننـده سـ   حـل  هاي باکتري و ها کننده فسفات، قارچ حل هاي قارچ ها و يباکتر ار،یو هم يز آزاد ست،یهمز

و  ریـ زه( باشـند  مـی  هـا  آن تیـ و مواد حاصل از فعال زیکوریما هاي کننده گوگرد، قارچ دیاکس هاي و قارچ ها يرباکت

به مجموعه مواد نگهدارنده با  کیولوژیب يکودها یبه طور کل ن،یبنابرا ).2005؛ وو و همکاران، 2004، ١٨همکاران

بـه منظـور    شـتر یکه ب ها آن کیمتابول هاي فرآورده ایو  يخاکز دیانداردار مفج زیچند ر ای کیاز   متراکم جمعیت

مناسـب خـاك    ییایمیو شـ  یکـ یزیف طیشرا جادیو ا زراعی اکوسیستم یک در اهیگ ازیمورد ن ییعناصر غذا نیمأت

طـالق  ا شـود،  یمـ  دیـ مصرف در خاك و همـراه بـا بـذر تول    يزنده برا حیتلق هیرشد و نمو آن و به صورت ما يبرا

کـه   هـایی  نظامکودها در بوم  نیحاصل از کاربرد ا يایمزا). 2011، ١٩و همکاران ؛ سومانی2003شارما، ( گردد یم

بـا   ییایمیکودهـا و سـموم شـ    لیاز قب هایی نهاده هنجار به  نا کاربرد اثر بر ها آن یستیجامعه ز يداریو پا یدگیچیپ

اسـت، شـامل    دهیـ صول به شدت دسـت خـوش تزلـزل گرد   هدف کنترل آفات و به حداکثر رساندن عملکرد و مح

شـود   یمـ  هـا  يماریآفات و ب یستیکنترل ز ،ییایمیش يکودها ،ییمصرف عناصر غذا ییکارا شیو افزا يساز نهیبه

   ).٢٠،2003یستیکر و استورز(

  

  مورد استفاده براي تولید کودهاي بیولوژیکهاي  ارگانسیم - 3-1- 1

گیرنـد و در   ه براي تولید کودهاي بیولوژیک، از خـاك منشـاء مـی   هاي مورد استفاد به طور معمول ارگانسیم

هـا در حـد مطلـوب نیسـت لـذا       ها حضور فعال دارند و لیکن در بسیاري از موارد، کمیت و کیفیـت آن  اغلب خاك

هـاي خـاص    عواملی که موجب کاهش یا عدم وجود ارگانسیم. کند می  ها ضرورت پیدا آندر استفاده از مایه تلقیح 

  :شوند عبارتند از هاي یک منطقه می اكدر خ

  زیاد و یخبندان دماایستادگی،  مانند خشکی، آبمدت  هاي محیطی بلند تنش -الف      
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  ها و آفات گیاهی استفاده زیاد و مکرر از سموم شیمیایی به منظور مبارزه با بیماري -ب

به مدت وطوالنی و یـا وارد کـردن   )  در مورد انواع همزیست با گیاهان(عدم حضور گیاه میزبان مناسب  -ج

هـاي   به طور کلـی جمعیـت میکروارگانسـیم   ). 1377صالح راستین، (گونه و یا واریته خاص از یک گیاه غیر بومی 

خاك به شرایط محیطی، میزان دسترسی به عناصر غذایی، بافـت خـاك و پوشـش گیـاهی منطقـه بسـتگی دارد       

  ).2003، ٢١و همکاران شانگ شینگ(

   دهاي بیولوژیکانواع کو - 3-2- 1

  ها بندي براساس میکروارگانیسم تقسیم -1- 3-2- 1

صـالح  ( بنـدي کـرد   تـوان بـه صـورت زیـر طبقـه      ها کودهاي بیولوژیک را می با توجه به نوع میکروارگانیسم 

  ):1377راستین، 

  ...)آزوسپریلیوم  –ازتوباکتر  –ریزوبیوم (کودهاي بیولوژیک باکتریایی  -الف 

   )، تریکودرمامیکوریزا(کودهاي بیولوژیک قارچی  -ب 

   )آبی و آزوال –جلبکهاي سبز (کودهاي بیولوژیک جلبکی  -ج 

  )فرانکیا(ها  کودهاي بیولوژیک اکتینومیست -د 

  

  ها بندي براساس اعمال میکروارگانیسم تقسیم - 2- 3-2- 1

. وندشـ  بندي مـی   دهند کودهاي زیستی به شرح ذیل تقسیم ها انجام می با توجه به اعمالی که میکروارگانیسم

، هـاي میکـوریزا   قـارچ  هاي ریزوسـفر محـرك رشـد،    باکتري، )ها دي ازوتروف( هاي نیتروژن مولکولی تثبیت کننده

 و هاي تبدیل کننده مواد آلی زائد به کمپوست میکروارگانیسم ،هاي نامحلول کننده فسفات هاي حل میکروارگانیسم

  .پردازیم شرح چهار مورد اول می ا بهج  که ما در این هاي خاکی تولید کننده ورمی کمپوست کرم

  

  مولکولی نیتروژنهاي  کننده تثبیت - 1- 2- 3-2- 1
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اسـت کـه    نیتروژنهاي  ترین انواع کودهاي زیستی مربوط به تثبیت کننده حال حاضر رایج ترین و در سابقه  با

ز فـرم  که توانایی تبدیل عناصـر غـذایی اصـلی را ا   ) 2006، ٢٢چن( باشد میموجودات آزادزي  درحقیقت شامل ریز

تثبیـت بیولـوژیکی   ). 2003وسـی،  ( را اسـت قابل دسترس به فرم قابل دسترس طی فرآیندهاي بیولـوژیکی دا  غیر

% 80متر یک تن در سال در مقیاس جهانی تخمین زده شده اسـت کـه در ایـن مقـدار     180×106نیتروژن حدود 

امـروزه بـه    .گیـرد  دزي صـورت مـی  هاي همیـار و آزا  باقیمانده توسط باکتري% 20هاي همزیست و  توسط باکتري

هـاي   باکتر در بـوم نظـام   هاي همیار آزادزي از جمله آزوسپیریلوم و ازتو تثبیت بیولوژیکی نیتروژن از طریق باکتري

  ).2005، ٢٣تیالك و همکاران(اي معطوف شده است  کشاورزي توجه ویژه

ي مواد غذایی از کودهاي شیمیایی بـه  در چند دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت و تقاضاي روز افزون برا

هاي  ها و پیامد که از جمله زیان است رویه شده عنوان ابزاري براي نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده بی

به هم خوردن تعـادل عناصـر غـذایی     ،آن عالوه بر اتالف سرمایه و خسارت مالی، شامل آلودگی منابع آبی و خاك

در ) نظیر نیتـرات (والت کشاورزي در اثر کمبود یا سمی بودن عناصر، تجمع مواد آالینده خاك، کاهش بازده محص

ها و سـایر موجـودات زنـده     هاي مصرفی محصوالت زراعی و بطور کلی به خطر افتادن حیات و سالمتی انسان اندام

هـاي تثبیـت    بـاکتري  ترین کودهاي میکروبی عرضه شده در سطح وسیع تجارتی مربوط به امروزه رایج. بوده است

 ،لگومینوزهـا  ها در همزیستی با هاي علمی شامل ریزوبیوم ترین آنها مورد توجه براي استفاده و مهم نیتروژنکننده 

باکترها به حالت آزاد و یا همزیست  لگومینوز، آزوسپریلیوم براي غالت و سیانو فرانکیا با انواعی از گیاهان چوبی غیر

  .ستبا آزوال براي شالیزارها

انـد کـه بـر ایـن      ها براي تأمین کربن و انرژي مورد نیاز جهت تثبیت نیتروژن به گیاهان وابسـته  ازوتروف دي

  :شوند اساس به سه گروه تقسیم می

ازوتـو  : ماننـد  ،باشـند  ها متکی به انرژي حاصل از تجزیه بقایاي گیاهی مـی  این گروه از باکتري: آزادزي -الف

  .)2005وو و همکاران، (و سیانوباکتر  )1377صالح راستین، (باکتر 

گیاهان از  .کنند زیستی خاصی همیاري می ها با گیاهان بدون تشکیل اندام هم این نوع ازوباکتري: همیار -ب

طریق ترشح مواد کربنی ساده و پایین نگه داشتن فشار نسبی اکسیژن در اطراف ریشـه خـود، فضـا را بـراي ایـن      

  .مانند ازوسپیریلوم) 1377صالح راسیتن، (سازند  ها مناسب می باکتري
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  آزوال-زیستی اکتینوریزي، هم زیستی آنابنا مانند همزیستی ریزوبیوم با لگومیوز، هم: هم زیست -ج

  

  دهنده رشد گیاه هاي افزایش باکتري -2- 2- 3-2- 1

 افزایش موجب که هایی باکتري. هاي سودوموناس فلورسنت استفاده شد این اصطالح اولین بار براي باکتري

 )PGPR(24گیـاه  رشـد  محـرك  هـاي  ریزوبـاکتري  اصطالحاً شوند می زراعی مهم محصوالت عملکرد و گیاه رشد

و بـا محلـول کـردن و     باشـند  مـی ترین کودهاي زیستی  از مهم هاي محرك رشد گیاه ریزوباکتري .شوند می نامیده

و عملکـرد   ندشـو  مـی د گیاهـان  مستقیم با افزایش رش غیر وافزایش فراهمی زیستی عناصر معدنی، بطور مستقیم 

سازوکارهاي مستقیم افزایش  ).2013، ٢٦؛ توران و همکاران2005، ٢٥هان و لی(بخشند  گیاهان زراعی را بهبود می

انحالل فسفر و تسهیل جـذب  (رشد شامل تثبیت زیستی نیتروژن، افزایش دسترسی به عناصر غذایی در ریزوسفر 

هـاي رشـدگیاهی نظیـر اکسـین، سـیتوکینین و       و ترشـح تنظـیم کننـده    و تولید) آن از طریق تولید سیدروفورها

؛ پتن 1989، ٢٩؛ کلپر و همکاران2010، ٢٨یادگاري و اسدي رحمانی ؛1999، ٢٧گلیک و همکاران(جیبرلین است 

و از این طریق بـا   گردیدهزایی و گسترش ریشه  زنی بذرها، ریشه باعث افزایش درصد جوانهکه ) 2002، ٣٠و گلیک

هـادي و  (شـوند   مـی مودن عناصر غذائی مورد نیاز گیاه از جمله نیتروژن و فسفر سبب افزایش رشد گیـاه  فراهم ن

دهنـده رشـد    هـاي افـزایش   گزارش شده است که کـاربرد بـاکتري   ).1375؛ آستارائی و کوچکی، 1388همکاران، 

از قبیل پنبه، سورگوم، گندم،  موجب افزایش عملکرد گیاهان زراعی مختلف) آزوسپیریلیوم، سودموناس، ازتوباکتر(

 NO3 ,NH4, این اثرات مثبت ناشـی از بهبـود عـواملی ماننـد احیـاي نیتـرات، جـذب        . شود توتون و ذرت می

,H2PO4 ,K ,Fe علیـزاده و  (باشد  هاي گیاهی مانند ایندول استیک اسید می وضعیت آب گیاه و تولید هورمون

از طریق افزایش مقاومت طبیعـی   PGPRفزایش رشد گیاه توسط مستقیم ا سازوکارهاي غیر). 2008، ٣١همکاران

الیوریـا و  (گـردد   هـا مـی   کاهش یا بازداري از آثار مضر آنباعث و  باشد میهاي گیاهی  گیاه میزبان در برابر پاتوژن

 و ادمو بجذ ايبر قابتر). 2003، ٣٤؛ کـارتیوکس و همکـاران  1996، ٣٣؛ هندلسـمن و اسـتب  2011، ٣٢همکاران
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 يها مکانیسم  ترین مهم از روژنهید سیانید و بیوتیک نتیآ تولید ،ها ژنپاتو فعالیت ايبر مناسب يها هیگاجا لشغاا

هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه  باکتري). 1999گلیک و همکاران، (باشند  می مستقیم غیر روش در دهستفاا ردمو

نزدیکی یا حتـی در داخـل ریشـه گیاهـان      هاي همیار یا آزادزي موجود در خاك هستند که اغلب در باکتري وجز

هـاي، مختلفـی همچـون     ازتوباکتر قادر است با استفاده از مکانیسـم ). 2007، ٣٥و همکاران ویلهلم(شوند  یافت می

ها، ترشـح سـیدروفور و اسـیدهاي آلـی در      ها، جیبرلین هایی نظیر اکسین تثبیت نیتروژن اتمسفري، تولید هورمون

آزوسپیریلوم نیـز هماننـد   ). 2007، ٣٦و همکاران اجاقلو(یاهانی نظیر گندم افزایش دهند ریزوسفر، عملکرد را در گ

و اغلب داراي صفات مفید ذکر شـده   استلگومینوز  ازتوباکتر قادر به تثبیت غیرهمزیستی نیتروژن در گیاهان غیر

 .باشد مشابه ازتوباکتر می

یی کلونیزه کردن ریزوسـفر بسـیاري از گیاهـان و    باکتري سودوموناس به دلیل توزیع گسترده در خاك، توانا

 ACC، آنـزیم  )2002 ،ن و گلیـک تپـ (اي از صفات محرك گیـاهی همچـون تولیـد اکسـین      تولید طیف گسترده

، )1998، ٣٨مرهـوفر و همکـاران  (سالسـیلیک اسـید    ،)٣٧،2000ریـ  می(، سیدروفور )2003تن و گلیک، پ(دآمیناز 

کننـدگی فسـفات    و حـل ) 1990، ٤٠اسـچیپرز و همکـاران  (انید هیدروژن ، سی)2006، ٣٩آجیت و همکاران(کتیناز

مسـتقیم موجـب افـزایش رشـد گیـاه       باشند که بـه طـور مسـتقیم و غیـر     را دارا می) 2004، ٤١رشید و همکاران(

باعـث   هـا  هاي آزادزي هستند که تلقـیح گیاهـان بـا آن    سودوموناس از گروه باکتري هاي جنس باکتري. گردند می

  ).2006، ٤٢خان(شود  گیاهان می تحریک رشد

روابط متقابـل و مفیـد ایـن    . شده استانجام ها بر رشد گیاهان  تحقیقات بسیاري در مورد تأثیر این باکتري

این مواد موجب استقرار بهتر گیاه در . )1382خسروي، (ها با بسیاري از گیاهان بررسی شده است  ارگانیسم میکرو

شود که در نتیجه بر قدرت رقـابتی و بقـاء گیـاه     و افزایش سطح سبزینگی میخاك و حفظ گیاه به مدت طوالنی 

باشـد و   شود که همه این موارد در جهت حفظ خاك و کاهش اثر مخرب فرآیندهاي فرسایش خاك مـی  افزوده می

  ). 1387فقه نبی، (خوانی دارند  با اهداف تعریف شده کشاورزي هم
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که به احتمال فراوان بیش از یک مکانیسم در یک زمـان معـین    پیشنهاد کردند) 1997( ٤٣باشان و هولگین

دار کمتـري   یک مکانیسم خاص وقتی به طور جداگانه ارزیابی شود، اثـر معنـی  . در بهبود رشد گیاهان درگیر است

هـا روي گیاهـان    تواند مسئول سنجش دقیق اثر تلقـیح بـا بـاکتري    ها می خواهد داشت و تنها ترکیبی از مکانیسم

ي رشد گیـاه، افـزایش تحـرك و قابلیـت جـذب       کننده براي مثال تثبیت زیستی نیتروژن، سنتز مواد تنظیم .باشد

هاي معدنی نامحلول از جمله فسـفر، بهبـود سـاختمان خـاك، کـاهش یـا        عناصر غذایی و افزایش حاللیت ترکیب

، شـوري و کنتـرل زیسـتی    جلوگیري از سنتز اتیلن در گیاهان تحت تنش و افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی

هـا   هاي موثر در افزایش عملکرد گیاهان تلقیح شده با این بـاکتري  زا، از جمله مکانیسم هاي بیماري میکروارگانیسم

  .باشد می

  هاي میکوریزا قارچ -3- 2- 3-2- 1

بـه معنـی    (Myco)میکـوریزا از دو کلمـه   . ارائه شد 1885واژه میکوریزا اولین بار از سوي فرانک در سال 

 و يزخاک هاي قارچ انواعی از آمیز مسالمت همزیستی میکوریزا. به معنی ریشه تشکیل شده است (Rhiza) قارچ و

 اختصـاص  باعـث  میکـوریزا  حضور فشردگی تنش، شرایط در). 2010، ٤٤اسمیت و همکاران(است  گیاهان ریشه

 سطح افزایش دلیل به که یابد افزایش می آن طولی گسترش و ریشه رشد لذا و گردیدهگیاه  ریشه به کربن بیشتر

کـوچکی و  (باشـد   مـی  ریشـه  ناحیـه تخلیـه   در غـذایی  مواد و آب جذب افزایش نتیجه در خاك و با ریشه تماس

ـ  و داشـته  را گیـاهی  هاي گونه اغلب با همزیست جوامع تشکیل توانایی یکوریزام هاي قارچ). 2012، ٤٥همکاران ه ب

، ٤٦خـان و همکـاران   احمـد ( اسـت  اهمیـت  داراي کشـاورزي  محصوالت افزایش براي زیستی، کود نوع یک عنوان

ریزوسـفر  . نمایند عنوان پل زنده بین گیاه و خاك در اکوسیستم عمل می ها به این قارچ). 2007، ٤٧؛ آتایاس2007

کند،  هاي مایکوریزایی در خاك ایجاد می مایکوریزایی به دلیل اهمیت و پویایی اثرات متقابل میکروبی که در ریشه

ــد جــایگزین ریزوســفر گیاهــان شــود  ت مــی ــاران،(وان ــارچ). 2004 اســمیت و همک ــه  ق ــایکوریز از جمل ــاي م ه

و روي  هسـتند  که قادر به ایجاد همزیستی با ریشه طیف وسـیعی از گیاهـان  باشند  میهاي خاك  میکروارگانیسم

هاي آزاد شده از  سیله سیگنالقارچ مایکوریز، میزبان خود را به و). 2005، ٤٨خان(گذارند  رشد گیاه میزبان اثر می

تواند میسلیوم تشکیل  در غیاب ریشه میزبان این قارچ نمی. دهد ریشه گیاه شناسایی و با آن تشکیل همزیستی می
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اظهـار نمودنـد کـه    ) 2006( ٥٠ترك و همکـاران ). 2003، ٤٩کلیرونوموس(دهد و چرخه زندگی خود را کامل کند 

. تحـرك اسـت   فر براي ریشه گیاه است، زیرا فسفر در خاك فوق العاده کمهاي مایکوریز تأمین فس نقش اصلی قارچ

حتی درصورتی که فسفر به شکل محلول به خاك اضافه شود به سرعت در اشکال فسفات کلسیم یا دیگر اشـکال،  

فر هاي مایکوریزا در افزایش جذب مواد معدنی به ویژه فسـ  لذا، قارچ. آید تثبیت شده و به صورت غیرمتحرك درمی

اسـتفاده از مـایکوریز سـبب    . هاي با فسفرکم، تأثیر مثبت دارند توده بسیاري از محصوالت در خاك و تجمع زیست

شـود   افزایش بیوماس گیاهی بـه دلیـل افـزایش جـذب آب و مـواد غـذایی و همچنـین فعالیـت فتوسـنتزي مـی          

ها و  اي درصد از دولپه 83طور کلی اکثر گیاهان قادر به تشکیل سیستم میکوریزایی هستند ب). 2004، ٥١اسویفت(

تعداد محدودي از گیاهان زراعـی قـادر بـه    . ها قادر به تشکیل سیستم میکوریزایی هستند اي درصد از تک لپه 79

ــتند و بیشــتر ایــن گیاهــان از خــانواده       ــوریزایی نیس ــر (Cruciferae) هــاي  تشــکیل سیســتم میک نظی

 Polygonaceae و خـانواده Beta  جـنس Chenopodiaceae و خانواده   Brassicaو  Sinpsisهاي جنس

  .باشند میFagopyrum  جنس

  

  وظایف قارچ مایکوریز -١-٣- ٢-٢-٣- ١

  :هاي زراعی عبارتند از نظام هاي مایکوریز در بوم  ترین نقش مهم

  ).2006، 52کاردوسو و کوپیر(ویژه فسفر براي گیاهان   افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی به) الف

  ).2002، ٥٣ریان و گراهام(افزایش فتوسنتز ) ب

  ).2003، ٥٤استرادالونا و داویز(افزایش کارآیی مصرف آب در گیاهان میزبان ) پ

  ).2004، ٥٥؛ هریر و واتسون2002ریان و گراهام، (ها  افزایش مقاومت گیاه میزبان به آفات و بیماري) ث

  ).2006 کاردوسو و کوپیر،(هاي گیاهی و محتواي کلروفیل  افزایش غلظت هورمون) ج
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Station center of Agriculture and Natural Resources Research during 2016-2017. Seed 
inoculation was considered in 5 levels (Seafull, Disper Root Gs., Bio-Health, Trichodermin 
and control) on 4 different rainfed wheat varieties (Azar-2, Hashtrood, Baran, Sardari). 
Results showed that the effect of interaction between variety and seed pre-treatment was 
significant (p ≤ 0.01) for laboratory indices except seed reserve utilization efficiency. 
Results showed that the effect of interaction between variety and seed pre-treatment 
highest rate of germination related to fertilizer treatment Hashtrood- Seafull and maximum 
speed of germination related to fertilizer treatment Hashtriid- Trichodermin. Results field 
cultivation showed that the effect of interaction between variety and seed pre-treatment 
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content. The results indicated that the highest effect on yield and yield components, 
photosynthetic pigment content and remobilization was related fertilizer treatment Baran- 
Bio-Health. 
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